
 
 

POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK  
PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO 

 
 

 
 
               

               
 
 

  

  

  

  

 

Komunikat Organizacyjny PUCHARU POLSKI  w pięcioboju nowoczesnym w kategorii jun. mł. 
1. Miejsce zawodów : OPO Cetniewo 84 -120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52  
2. Termin zawodów: 01-03.04.2016                
3. Program zawodów: 01.04.2016 r. piątek    
Przyjazd ekip -  Konferencja Techniczna  godz. 20.00,  
OPO Cetniewo 84 -120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52,  sala 331,  budynek główny  
   Sobota 02.04.2016 r. (wyścigi indywidualne) 
 Pływanie - pływalnia 25m, 6 torów,  godz. 09:00  – dwubój, trójbój nowoczesny 
 Strzelanie - mała hala sportowa  godz. 11:30  - trójbój nowoczesny 
 Bieg – stadion la. , bieżnia tartanowa, godz. 16:00 -  dwubój, trójbój nowoczesny 
Dekoracja konkurencji indywidualnych, po zakończeniu biegów. 
 Niedziela 03.04.2016 r. (wyścigi sztafet) 
Pływanie - pływalnia 25m, 6 torów,  godz. 09:00  – dwubój, trójbój nowoczesny 
 Strzelanie - mała hala sportowa  godz. 10:00  - trójbój nowoczesny 
 Bieg – stadion la. , bieżnia tartanowa, godz. 11:00 -  dwubój, trójbój nowoczesny   
          4. Organizator, współorganizatorzy:  
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego 
 Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Gdańsku 
OPO ,,Cetniewo”  Władysławowo  
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku 
UKS ,,Gromik” Gdynia 5. Zasady uczestnictwa:   Członkowie klubów zarejestrowanych w PZPNow, posiadających licencje i ważne badania 

lekarskie na rok 2016  Trójbój Nowoczesny : rocznik 2001-2000  (15-16 lat)  Dwubój Nowoczesny : rocznik 2004- 2002 (12-14 lat)   6. Zasady finansowania:  koszty organizacyjne pokrywa organizator  koszty uczestnictwa pokrywają klubu   opłata startowa wynosi : 20 zł. dla zawodników startujących w konkurencji 2 bój  ( 12-14lat) , 30 zł. – dla zawodników startujących w konkurencji 3 bój (15-16 lat),  Opłata startowa gotówką na konferencji technicznej. 7. Zgłoszenie do zawodów:  Zapisy zawodników odbywają się za pomocą systemu stworzonego przez Polski Związek 
Pięcioboju Nowoczesnego. Strona zapisów dostępna jest pod adresem : 
http://panel.pentathlon.org.pl/.  Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2016 r.  Zgłoszenia powinny zawierać : imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu, czas pływania, nr licencji, konkurencja  Telefon kontaktowy –  500183643 Jan Szymczuk  

80-213 Gdańsk, ul. Al. Zwycięstwa 51 
telefon (058) 520 31 02 

Nr konta Bank Millennium   15 1160 2202 0000 0001 3959 9539 
NIP 9571018021    REGON 220769368 

www.pozpn.pl        e-mail:kontakt@pozpn.pl 
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    8. Zakwaterowanie i wyżywienie:  Uczestnicy zawodów organizują we własnym zakresie (organizator oferuje pomoc w załatwieniu zakwaterowania i wyżywienia).  9. Sprawy organizacyjne: 
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow. 
 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich. 
 Szczegółowy program zawodów zostanie podany po otrzymany zgłoszeń 

 
 

Do zobaczenia w Władysławowie 
        Organizator 

 
 

 
 

    
 
  

                                                                                                       


